
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Gambaran Umum 

 
Gambar 3.1. Pintu masuk TWA Angke Kapuk 

(Dokumentasi Pribadi) 

Perancangan media informasi edukasi untuk Taman Wisata Alam (TWA) Angke 

Kapuk bertujuan untuk memfasilitasi peran TWA Angke sebagai kawasan edukasi 

mangrove. Perancangan ini didasarkan karena peran TWA Angke Kapuk sebagai 

kawasan edukasi tidak banyak dirasakan oleh masyarakat. Saat ini TWA Angke 

Kapuk dapat memfasilitasi pelajar, peneliti atau instansi lainnya yang datang 

berkunjung untuk melakukan penelitian terhadap mangrove melalui informasi 

yang berasal tour guide. Namun informasi edukasi tersebut tidak dapat 

menjangkau seluruh pengunjung TWA Angke Kapuk lainnya. Target utama yang 

menjadi sasaran perancangan adalah pengunjung TWA Angke Kapuk yang 

berusia 17 – 25 tahun. 
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Penyajian informasi edukasi di TWA Angke Mangrove bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan mengenai peran penting mangrove untuk wilayah 

pesisir pantai dan  mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian mangrove 

khususnya di TWA Angke Kapuk. Selain itu, perancangan media informasi akan 

menyertakan peta lokasi untuk membantu pengunjung menemukan spot penting di 

TWA Angke Kapuk yang dapat menambah pengetahuan. 

Penulis mengumpulkan data melalui tiga metode yaitu survei, wawancara 

dan observasi lapangan diantara periode Februari sampai dengan April 2016. 

Melalui ketiga metode tersebut, penulis mengumpulkan informasi mengenai TWA 

Angke Kapuk yang membantu penulis menemukan permasalahan yang dihadapi, 

solusi berupa media informasi yang akan digunakan, target perancangan dan 

konten media informasi yang akan diasjikan kepada target. 

3.2 Wawancara 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 28 Februari dan 16 Maret dengan 

Bambang Soesilo, pemilik dan kepala pengelola dari TWA Angke Kapuk. Beliau 

dan istrinya, Murni Harahap, adalah pemilik dan pendiri PT Murindra Cipta Karya 

yang memiliki ijin kepengelolaan terhadap TWA Angke Kapuk. Melalui 

Bambang Soesilo, penulis juga mendapatkan ijin untuk menjadikan TWA Angke 

Kapuk sebagai objek penelitian dan juga mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan penelitian. 
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Gambar 3.2. Penulis bersama Bambang Soesilo 

(Dokumentasi Pribadi) 

Melalui wawancara, penulis mendapatkan informasi mengenai profil dan 

sejarah TWA Angke Kapuk serta tujuan berdirinya TWA Angke Kapuk yang 

dirumuskan dari peran TWA Angke Kapuk. Selain itu, penulis juga mengetahui 

keinginan atau rencana dari pemilik TWA Angke Kapuk, Bambang Soesilo dan 

harapannya terhadap pengunjung. Semua wawancara dilakukan di TWA Angke 

Kapuk sendiri. 

Informasi yang didapatkan dari wawancara membantu penulis untuk 

menemukan rumusan masalah yaitu peran TWA Angke Kapuk sebagai tempat 

edukasi belum tercapai/terpenuhi. Selain itu, penulis mengetahui tujuan utama 

dari peran TWA Angke Kapuk sebagai kawasan edukasi adalah untuk mengajak 

masyarakat turut berpartisipasi menjaga kelestarian mangrove. 
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3.2.1 Proses Wawancara 

Dalam proses wawancara, penulis memberikan kebebasan kepada narasumber 

untuk berbagi cerita maupun pengalaman pribadinya. Sehingga penulis banyak 

mendapatkan masukan dan informasi berharga diluar pertanyaan penulis. Untuk 

itu, penulis menceritakan hasil wawancara dalam bentuk narasi karena banyaknya 

informasi yang didapatkan. Penulis membagi hasil wawancara ke dalam 4 bagian, 

yaitu: 

3.2.1.1 Profil Taman Wisata Alam Angke Kapuk 

TWA Angke Kapuk adalah kawasan pelestarian alam di daerah pesisir pantai 

Jakarta khususnya tumbuhan mangrove. Selain menjaga kelestarian lingkungan, 

TWA Angke Kapuk juga menyediakan berbagai kegiatan alam berupa wisata air 

menggunakan perahu dan sampan serta wisata hutan berupa perkemahan atau 

penginapan. TWA Angke Kapuk juga memiliki fasilitas rekreasi dan banyak 

pengunjung yang datang untuk melakukan pemotretan atau untuk edukasi 

mangrove. TWA Angke Kapuk berlokasi di kawasan perumahan Pantai Indah 

Kapuk (PIK) kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Mayoritas pengunjung dan 

masyarakat mengetahui lokasinya berada di seberang sekolah Tzu Chi. TWA 

Angke Kapuk memiliki luas 99,82 hektar dengan luas daratan sekitar 40% dan 

sisanya, merupakan lahan basah yang didominasi oleh tumbuhan/vegetasi 

mangrove. 
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Gambar 3.3. Fasilitas perahu di TWA Angke Kapuk 

(Dokumentasi TWA Angke Kapuk) 

Menurut wawancara penulis dengan pemilik dan kepala pengelola TWA 

Angke Kapuk, Bambang Soesilo, jumlah pengunjung TWA Angke Kapuk 

mencapai kurang lebih 100.000 pengunjung pada tahun 2015. Pada hari libur 

imlek saja, pada tanggal 5 – 8 Februari 2016, TWA Angke Kapuk dikunjungi 

4000 orang pengunjung. Menjadikannya salah satu destinasi wisata yang cukup 

populer. 

TWA Angke Kapuk didominasi flora berupa tumbuhan mangrove, yaitu: 

api-api, bakau dan bidara. Sedangkan jenis fauna yang mendominasi wilayah 

TWA Angke Kapuk diantarnya: burung pecuk ular, burung kowak maling dan 

burung kuntul putih. Tumbuhan bakau dan burung kuntul putih juga dapat dilihat 

di logo TWA Angke Kapuk. Keberadaan TWA Angke Kapuk dalam melestarikan 

tumbuhan mangrove sangat penting. Tumbuhan mangrove memilki peran penting 

untuk mencegah banjir yang berasal dari air laut yang naik ke daratan. Ditambah 
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lagi dengan semakin berkurangnya luas wilayah mangrove akibat pencemaran 

lingkungan, abrasi dan pembangunan area pemukiman di sekitar pesisir pantai. 

Bambang Soesilo juga mengatakan bahwa TWA Angke Kapuk tidak 

menerima sponsor atau bantuan dana lainnya. Menurutnya, keberadaan sponsor 

akan mempengaruhi idealismenya dalam mengelola TWA Angke Kapuk karena 

ada ‘utang budi’ ataupun tanggung jawab tertentu terhadap sponsor. Untuk itulah, 

beliau mematok harga untuk setiap fasilitas tertentu. Namun, banyak masyarakat 

yang mengkritik kebijakan tersebut. Mereka beranggapan bahwa TWA Angke 

Kapuk merupakan ciptaan alam dan tidak seharusnya pengujung dipungut biaya. 

Bambang Soesilo juga mengonfirmasi hal tersebut. Beliau mengakui pernah 

mendapat keluhan serupa secara langsung. Padahal, meskipun pesisir pantai 

merupakan habitat alami mangrove, tetap dibutuhkan pengawasan dan 

pemeliharaan atau dapat dikatakan bantuan manusia untuk menjaga kelestarian 

mangrove. 

3.2.1.2 Sejarah Taman Wisata Alam Angke Kapuk 

Awalnya, wilayah yang sekarang ditempati TWA Angke Kapuk belum dibuka 

untuk umum. Pada tahun 1997, kementrian kehutanan memberikan ijin kepada PT 

Murindra Karya Lestari melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 537/Kpts-II/1997 

tanggal 22 Agustus 1997 untuk mengelola kawasan seluas 99,82 hektar. Barulah 

pada tahun 2010, TWA Angke Kapuk dibuka sebagai sarana rekreasi dan wisata 

alam serta bertujuan untuk menjaga kelestarian tumbuhan mangrove.  
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TWA Angke Kapuk memiliki fungsi atau tujuan utama sebagai kawasan 

konservasi. Bambang Soesilo menceritakan bagaimana kondisi di lapangan saat 

pertama kali beliau dan istrinya beserta beberapa relawan yang membantu 

memasuki wilayah yang sekarang menjadi tempat wisata tersebut. Sebelum 

mendapatkan ijin kepengelolaan pada tahun 1997, kawasan tersebut hanya berupa 

lahan gambut yang masih jarang ditumbuhi pepohonan. Hal ini disebabkan karena 

dulunya, lahan ini dipenuhi oleh penambak liar. Keberadaan tumbuhan mangrove, 

menurut penambak liar ini, mengurangi hasil tangkapan mereka berupa ikan 

karena mangrove menyediakan tempat tinggal bagi hewan pemburu ikan seperti 

burung dan ular. Selain itu, keberadaan mangrove juga mengurangi luas lahan 

tambak ikan. Sehingga di masa itu, penambak liar sering memburu hewan tersebut 

dan juga menebangi tumbuhan mangrove. 

Selama bertahun-tahun berikutnya, pengelola TWA Angke Kapuk beserta 

relawan yang ada, memerangi para penambak liar yang terus menerus merusak 

tumbuhan mangrove di wilayah itu. Bambang Soesilo menceritakan, sudah pernah 

beberapa kali ia melihat tumbuhan mangrove yang sudah mereka tanam baik yang 

sudah besar maupun muda dirusak dan bahkan dibakar. Hingga akhirnya, menurut 

Bambang Soesilo, para penambak liar mulai meninggalkan wilayah tersebut pada 

tahun 2010 dan TWA Angke Kapuk pun dibuka. Pada saat pembukaan tersebut, 

TWA Angke Kapuk diliput oleh banyak media karena pada saat itu, TWA Angke 

Kapuk merupakan kawasan mangrove pertama di Jakarta yang dibuka untuk 

umum. 
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3.2.1.3 Peran Taman Wisata Alam Angke Kapuk 

Seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, TWA Angke Kapuk memiliki 

sejarah sebagai kawasan konservasi. Meskipun menurut Bambang Soesilo, 

masyarakat kurang menyadari peran tersebut. Hal ini dikarenakan tidak banyak 

orang yang mengetahui sejarah TWA Angke Kapuk. Namun, peran ini tetap 

dijalankan dengan baik oleh Bambang Soesilo dengan terus menanam dan 

memelihara kelestarian tumbuhan mangrove yang ada di TWA Angke Kapuk.. 

 
Gambar 3.4. Penanaman mangrove di TWA Angke Kapuk 

(Dokumentasi TWA Angke Kapuk) 

Selain kawasan konservasi, TWA Angke Kapuk juga memiliki fungsi 

lainnya sebagai tempat wisata. Pengunjung dapat sekedar menikmati 

pemandangan alam hutan mangrove melalui jalan setapak atau menggunakan 

perahu. Selain tumbuhan mangrove, pengunjung juga dapat melihat satwa lain 

seperti burung, ikan, biawak dan lain-lain. Menurut Bambang Soesilo, kegiatan 

yang paling digemari oleh pengunjung adalah berfoto dan wisata air 
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menggunakan perahu. Setiap hari, dipastikan ada saja kegiatan pemotretan 

prewedding di TWA Angke Kapuk. Untuk kegiatan pemotretan yang 

menggunakan kamera digital, pengunjung dikenai biaya 1 juta rupiah. Sementara 

pemotretan dengan kamera hp atau tablet digratiskan. Bambang Soesilo beralasan, 

penarikan biaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga kenyamanan pengunjung 

lain. Dikhawatirkan, apabila terlalu banyak pengunjung yang melakukan 

pemotretan secara profesional atau yang menggunakan peralatan yang banyak 

seperti lighting, wardrobe dan lain-lain akan menganggu pengunjung yang lain. 

 
Gambar 3.5. Pemandangan di TWA Angke Kapuk 

(Dokumentasi Pribadi) 

Daya tarik utama TWA Angke Kapuk sebagai tempat wisata adalah 

pemandangan nya yang alami dan udara yang sejuk. Hal seperti ini tentu saja sulit 

ditemukan di tengah kota Jakarta yang dipenuhi asap kendaraan dan gedung 

bertingkat. Bambang Soesilo mengatakan bahwa TWA Angke Kapuk terkenal 

sebagai tempat wisata alternatif yang menyajikan suasana alam yang berbeda 

dengan kota Jakarta. Beliau juga menambahkan suhu udara di TWA Angke 
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Kapuk lebih rendah 3OC (celsius) dibandingkan suhu di luar area taman. TWA 

Angke Kapuk juga memberikan pasokan oksigen di wilayah PIK. 

Saat ini, popularitas TWA Angke Kapuk dinilai sudah baik. Jumlah 

pengunjung juga dirasa sudah memenuhi target. Beliau mengatakan bahwa setiap 

minggunya, dia selalu kedatangan tamu, baik pelajar dan mahasiswa maupun 

peneliti dan instansi pemerintah yang datang ke TWA Angke Kapuk dengan 

tujuan untuk belajar dan melakukan penelitian terhadap tumbuhan mangrove. 

Lebih lanjut lagi, Bambang Soesilo memberi perkiraan jumlah pengunjung 

tersebut mancapai sekitar 10% atau 10.000 pengunjung yang datang pada tahun 

2015. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa TWA Angke Kapuk juga 

memiliki fungsi atau manfaat sebagai sarana edukasi. Bambang Soesilo berharap, 

melalui keberadaan TWA Angke Kapuk, masyarakat dapat lebih dekat dengan 

alam, khususnya mangrove. Beliau menginginkan masyarakat atau pengunjung 

dapat mempelajari mengenai mangrove karena pengetahuan tentang mangrove, 

dapat membangun ketertarikan dan kepedulian masyrakat terhadap manfaat 

mangrove untuk lingkungan. Bambang Soesilo sendiri memiliki rencana untuk 

menyediakan sarana edukasi berupa poster mengenai edukasi mangrove di TWA 

Angke Kapuk. 

Selama ini, kegiatan edukasi seperti karyawisata atau penelitian dilakukan 

sendiri oleh Bambang Soesilo atau dengan pengurus lapangan lainnya yang 

berperan sebagai pemandu wisata. Bambang Soesilo sendiri mengatakan bahwa 
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komunikasi secara lisan tidak menyulitkan proses edukasi kepada anak sekolah 

ataupun peneliti yang datang. Namun media informasi mengenai edukasi tetap 

diperlukan karena beliau juga mengharapkan pengunjung TWA Angke Kapuk 

yang lain juga mendapatkan edukasi mengenai mangrove. 

3.2.1.4 Edukasi Mangrove 

Pada tanggal 23 Maret, penulis melakukan wawancara dengan KemangteerJKT 

untuk mengetahui bagaimana cara memberikan edukasi mangrvoe kepada 

masyarakat. KemangteerJKT adalah komunitas pecinta lingkungan yang 

merupakan bagian dari organisasi Kesemat (Kelompok Studi Ekosistem 

Mangrove Teluk Awur) Kesemat adalah unit kegiatan kemahasiswaan (UKM) 

Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 

Diponegoro (UNDIP) Semarang. Awalnya, sebagai UKM, banyak masyarkat atau 

mahasiswa dari universitas lain yang ingin bergabung dengan Kesemat. Untuk 

memfasilitasi masyrakat di luar UNDIP, maka dibentuklah Kemangteer yang 

tersebar di beberapa kota, termasuk Jakarta. Kesemat dan KemangteerJKT 

memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta mangrove di 

kalangan anggotanya, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. 
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Gambar 3.6. Penulis bersama anggota Kemangteer 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penulis melakukan wawancara dengan Afril, ketua KemangteerJKT dan 

Natasha, ketua divisi edukasi KemangteerJKT di perpustkaan UI Depok. Afril 

mengatakan, melalui edukasi, kita dapat menumbuhkan awareness atau rasa 

kepedulian masyarakat terhdap mangrove. hasil yang diharapkan dari kegiatan 

edukasi yang dilakukan, masyarakat dapat memahami pentingnya keberadaan 

mangrove khususnya bagi penduduk kota Jakarta. Setelah memberikan edukasi, 

KemangteerJKT juga akan langsung mengajak dan memfasilitasi masyarakat 

untuk ikut dalam kegiatan pelestarian seperti penanaman mangrove. menurut 

Afril, respon masyarakat setelah mengetahui pentingnya mangrove cukup positif. 

Banyak yang kemudian ingin terlibat langsung menanam dan menjaga mangrove 

dan bahkan ada juga yang ingin bergabung menjadi relawan KemangteerJKT. 

Natasha selaku ketua divisi edukasi yang menyusun konten untuk kegiatan 

edukasi yang dilakukan oleh KemangteerJKT, membagikan pengalamannya 

selama melakukan sosialisasi maupun kampanye mengenai mangrove. Natasha 

mengatakan, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhdap mangrove, 
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konten edukasi difokuskan pada manfaat atau fungsi mangrove yang terdiri dari 

fingsi biologi, kimia, fisik dan ekonomi. Penyajian konten dapat dibilang 

sederhana saja dan tidak perlu menggunakan istilah yang ilmiah. Dia memiliki 

metode atau tahapan dalam menyajikan konten agar mudah dimengerti 

masyarakat. Pertama ia akan menyebutkan salah satu fungsi anggota tubuh 

mangrove. Misalnya, akar mangrove sangat kuat dan bisa menahan gelombang air 

laut. Lalu dia menjelaskan apa dampak dari kemampuan tersebut terhadap 

lingkungan. Akar mangrove bisa menahan gelombang air laut sehingga air dari 

laut tidak bisa masuk dan mengikis daratan. Terakhir, ia menyebutkan apa 

manfaat mangrove terhadap masyarkat. Apabila air dari laut masuk ke daratan, 

maka dapat menyebabkan banjir dan mencemari persediaan air di daratan karena 

tercampur dengan air yang asin. 

Selain manfaat mangrove, hal lainnya yang perlu diketahui adalah proses 

daur hidup mangrove dan satwa lain yang hidup di ekosistem magrove seperti 

udang, kepiting atau burung. Penulis juga mendapat beberapa masukan dalam 

perancangan media informasi. Berdasarkan pengalaman kemangteerJKT dalam 

melakukan kegiatan edukasi, masyarakat umumnya tidak gemar membaca. 

Sebaiknya dalam perancangan nanti tidak banyak penggunaan teks dan gunakan 

gambar untuk menarik perhatian dan membantu penyampaian informasi.  

3.2.2 Analisa Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan 3 peran yang ingin dicapai 

oleh Bambang Soesilo selaku pemilik dan kepala pengelola TWA Angke Kapuk, 
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yaitu sebagai kawasan konservasi, tempat wisata dan sarana edukasi mangrove. 

Hasil yang diharapkan dari perancangan signage tidak hanya sekedar menambah 

pengetahuan masyarakat tetapi juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga 

kelestarian mangrove. 

3.3 Kuesioner 

Penulis melakukan survei untuk mengenal pengunjung yang datang ke TWA 

Angke Kapuk. Hasil kuesioner membantu penulis untuk menentukan masalah 

yang ada dan menemukan daya tarik TWA Angke Kapuk di mata pengunjungnya. 

3.3.1 Proses Distribusi Kuesioner 

Penulis mencari data melalui kuesioner dengan mendistribusikannya secara fisik 

dalam bentuk angket kepada 80 orang pengunjung TWA Angke Kapuk. Penulis 

mendatangi beberapa pengunjung dan secara langsung meminta bantuan mereka 

untuk mengisi kuesioner. Mayoritas partisipan survei berusia antara 17 -25 tahun 

dengan profesi pelajar/mahasiswa, karyawan dan wirausaha. 

3.3.2 Analisa Kuesioner 

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengetahui bahwa TWA Angke Kapuk 

memiliki peran sebagai kawasan konservasi, tempat wisata dan edukasi mangrove. 

Melalui kuesioner penulis mencari tahu image pengunjung terhadap TWA Angke 

Kapuk. Dari hasil survey, sebanyak 84% pengunjung memilih jawaban yang 

berkatian dengan peran TWA Angke Kapuk sebagai tempat wisata dan sisanya 
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16% memilih jawaban yang menggambarkan TWA Angke Kapuk sebagai 

kawasan konservasi dan edukasi mangrove. 

 

Gambar 3.7. Grafik data tujuan pengunjung datang ke TWA Angke Kapuk 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penulis mencoba mencari tahu, mengapa peran TWA Angke Kapuk sebagai 

kawasan konservasi dan edukasi tidak diketahui masyarakat. Berdasarkan 

observasi penulis, informasi yang disajikan di dalam kawasan TWA Angke 

Kapuk sangat minim. Melalui kuesioner, penulis mencari tahu, bagaimana 

pengunjung mendapatkan informasi mengenai TWA Angke Kapuk. Hasil 

kuesioner pun menunjukkan, sebagaian besar pengunjung, mendapatkan informasi 

melalui ulasan pengunjung lainnya. Sebanyak 45% responden melalui 

teman/kerabat dan 34% dari situs internet.  
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Gambar 3.8. Grafik data sumber informasi pengunjung mengenai TWA Angke Kapuk 

(Dokumentasi Pribadi) 

Hasil kuesioner pun menunjukkan, sebagaian besar pengunjung, 

mendapatkan informasi melalui ulasan pengunjung lainnya. Sebanyak 45% 

responden melalui teman/kerabat dan 34% dari situs internet. Dari hasil kuesioner 

ini, penulis menyimpulkan TWA Angke Kapuk mengandalkan ulasan pengunjung 

sebagai media promosi utama. Ulasan pengunjung ini didapat dari pengalaman 

dan observasinya selama berada di TWA Angke Kapuk dan dari ulasan 

pengunjung inilah, image TWA Angke Kapuk terbentuk. Supaya masyarakat 

dapat mengenal peran TWA Angke Kapuk sebagai kawasan konservasi dan 

edukasi, maka kedua peran tersebut harus dapat terlihat oleh pengunjungnya. 

Namun, meskipun tidak terlihat, peran TWA Angke Kapuk sebagai kawasan 

konservasi sudah terpenuhi melalui penanaman dan pemeliharaan mangrove di 

TWA Angke Kapuk. 
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Gambar 3.9. Grafik data tujuan pengunjung datang ke TWA Angke Kapuk 

(Dokumentasi Pribadi) 

 Minimnya saran informasi yang ada di TWA Angke Kapuk juga sangat 

disayangkan. Berdasarkan survey tujuan utama pengunjung datang ke TWA 

Angke Kapuk adalah untuk melihat mangrove selain karena penasaran dan diajak 

teman. 

3.3.3 Kesimpulan Kuesioner 

Dari hasil kuesioner, penulis menemukan bahwa mayoritas pengunjung 

medapatkan informasi mengenai TWA Angke Kapuk dari ulasan pengunjung 

lainnya. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil kuesioner adalah peran TWA 

Angke Kapuk sebagai kawasan edukasi mangrove tidak diketahui oleh masyarakat 

khususnya pengunjung TWA Angke Kapuk. Hal ini dapat disebabkan karena 

minimnya sarana edukasi yang ada karena TWA Angke Kapuk mengandalkan 

ulasan pengunjung sebagai media promosi. Padahal ketertarikan pengunjung 

terhadap mangrove cukup besar. 
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3.4 Observasi 

Observasi yang dilakukan penulis melalui 2 cara yaitu observasi lapangan dan 

studi eksisting. Dalam observasi lapangan, penulis mengunjungi dan mengamati 

kondisi lingkungan TWA Angke Kapuk. Dari hasil observasi ini, penulis 

emenmukan kelebihan dan kekurangan TWA Angke Kapuk yang kemudian 

dirumuskan kedalam analisa SWOT. Dalam studi eksisting, penulis mencari 

contoh kawasan mangrove lainnya untuk mempelajari penggunaan media 

informasi edukasi yang sudah ada. Kemudian penulis membandingkan tampilan 

visual dan konten dari objek studi eksisting kedalam bentuk tabel 

3.4.1 Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting untuk mempelajari penyajian informasi edukasi 

di tempat wisata serupa yang sudah ada. Tempat wisata yang penulis pilih adalah 

Sungei Buloh Wetland Reserve, Wynnum Mangrove Boardwalk dan Bayside 

Parklands. Dari ketiga tempat wisata tersebut penulis menemukan ketiga memiliki 

perbedaan dan ciri khas sendiri dalam penyajian konten dan tampilan visual media 

informasi. Kemudian penulis menganalisa kelebihan dan kelemahan media 

informasi ketiga tempat wisata tersebut. 

1. Sungei Buloh Wetlands Park 

Sungei Buloh Wetlands Park menggunakan signage sebagai sarana penyajian 

informasi edukasi untuk pengunjungnya. Secara visual, signage pada tempat 

wisata ini memiliki beberapa jenis desain yang berbeda. Namun ketiganya 

memiliki persamaan yaitu penggunaan warna teks dan background yang kontras. 
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Gambar 3.10. Signage Sungei Buloh Wetlands Park 
(http://sengkangbabies.com/tag/sungei-buloh-photos/) 

Pada gambar 3.10, desain signage ini menggunakan material kayu dan 

memiliki 2 pola warna. Warna hijau untuk informasi mengenai mangrove dan 

warna coklat untuk informasi satwa. Font yang digunakan berwarna putih dan 

terdapat 2 jenis font yang berbeda. Font dengan ciri seperti goresan kuas untuk 

judul dan font sans serif untuk body text. Selain teks, signage ini juga 

menggunakan foto dan sedikit ilustrasi vektor untuk memeperjelas informasi. 
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Gambar 3.11. Signage Sungei Buloh Wetlands Park 
(http://sengkangbabies.com/tag/sungei-buloh-photos/) 

Pada gambar 3.11, ada 2 contoh signage lainnya yang terdapat di Sungei 

Buloh Wetlands Park. Desain signage ini lebih sederhana dan konten edukasi 

disajikan dalam bentuk permainan. Dari segi konten, Sungei Buloh Wetlands Park 

menyajikan informasi edukasi dalam bentuk trivia dan permainan yang interaktif. 

Hal ini menjadi kelebihan tersendiri karena pengunjung dapat belajar sambil 

bermain. 
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Gambar 3.12. Leaflet Sungei Buloh Wetlands Park 
(https://ariffin24.wordpress.com/2010/01/14/) 

Selain signage, Sungei Buloh Wetlands Park juga menggunakan media 

leaflet. Di dalam leaflet ini terdapat peta lokasi yang menujukkan spot atau lokasi 

penting di Sungei Buloh Wetlands Park yang dapat menambah pengetahuan 

pengunjungnya. Spot pengamatan satwa tersebut juga dibagi kedalam 3 rute 

berbeda sesuai dengan pengelompkkan satwa nya. Ketiga rute tersebut adalah rute 

mangrove, rute arboretum dan rute perairan. 

2. Wynnum Mangrove Boardwalk 

Wynnum Mangrove Boardwalk menggunakan signage sebagai sarana penyajian 

informasi edukasi untuk pengunjungnya. Infromasi edukasi disajikan dalam 

bentuk narasi sehingga pengunjung mendapatkan pengetahuan lengkap mengenai 

satwa flora dan fauna yang ada. Penulis menemukan desain signage yang ada di 

Wynnum Mangrove Boardwalk pernah mengalami perubahan. 
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Gambar 3.13. Signage Wynnum Mangrove Boardwalk 
(http://disci.smugmug.com/Nature/Coastal-Environments/Wynnum-reserve-mangrove-walk/) 

Berdasarkan sumbernya, gambar 3.13 ini diambil pada tahun 2012. 

Penyajian konten cukup banyak seihngga mebutuhkan banyak waktu untuk 

membacanya. Namun signage dilengkapi dengan ilustrasi yang cukup detil 

membuat penampilannya lebih menarik. Warna yang digunakan pun sederhana 

hanya hitam putih. 

 

Gambar 3.14. Signage Wynnum Mangrove Boardwalk 
(http://disci.smugmug.com/Nature/Coastal-Environments/Wynnum-reserve-mangrove-walk/) 
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Sementara berdasarkan sumbernya, gambar 3.14 diambil pada tahun 2014. 

Perbedaan besar terlihat pada perubahan warna signage. Selain itu, signage yang 

baru menggunakan lebih banyak elemen visual untuk mengelompokkan konten 

informasi. Sehingga mempermudah pengunjung untuk membaca informasi yang 

cukup banyak. Selain itu, jumlah ilustrasi dikurangi dan diganti dengan foto agar 

gambar yang disajikan lebih akurat. 

3. Bayside Parklands 

 

Gambar 3.15. signage Bayside Parklands 
(http://disci.smugmug.com/Nature/Coastal-Environments/Wynnum-reserve-mangrove-walk/) 

Bayside Parklands menggunakan signage dan leaflet sebagai sarana 

penyajian informasi edukasi untuk pengunjungnya. Seperti dilihat pada gambar 

3.15, desain signage Bayside Parklands cukup sederhana dan tidak menggunakan 

banyak elemen visual. Namun memanfaatkan penggunaan tipografi dan layout 

gambar untuk membagi konten yang cukup panjang agar lebih mudah dibaca. 

Selain itu, konten yang disajikan berupa narasi membuatnya sekilas nampak 

seperti desain buku atau majalah. 
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Gambar 3.16. Leaflet Bayside Parklands 

(http://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/20150112-bayside-parklands-track-map.pdf) 

Bayside Parklands juga menggunakan leaflet yang memiliki konten berbeda 

dengan signage nya. Konten di dalam leaflet lebih bersifat referensi mengenai 

kegiatan yang dapat di lakukan di Bayside Parklands untuk pengunjung. Selain 

itu, terdapat juga informasi singkat mengenai sejarah dan manfaat serta peran 

Bayside Parklands untuk lingkungan sekitarnya. Selain itu ada juga informasi 

berupa peraturan kepada pengunjung untuk menjaga lingkungan Bayside 

Parklands dari kerusakan.  

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara ketiga objek studi eksisting. 

Tabel 3.1. Tabel perbandingan objek studi eksisting 

Pembanding 
Sungei Buloh 

Wetlands Park 

Wynnum Mangrove 

Boardwalk 
Bayside Parklands 

Media yang 

digunakan 
Signage dan leaflet Signage Signage dan leaflet 

Konten 
Untuk signage, konten 

yang disajikan berupa 

Konten yang disajikan 

berupa informasi peran 

Konten yang disajikan 

berisi megenai 
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pengetahuan mengenai 

peran dan manfaat 

satwa baik flora dan 

fauna. Selain itu, ada 

beberapa signage yang 

berisi permainan dan 

kuis. 

Sedangkan dalam 

leaflet, terdapat peta 

dan 3 rute alternatif 

perjalanan yang 

memiliki tema 

tertentu. 

dan manfaat satwa 

baik flora dan fauna. 

Selain itu, ada juga 

petunjuk atau arahan 

yang membantu 

pengunjung untuk 

mendapatkan 

pengetahuan baru 

melalui observasi. 

pengetahuan tentang 

flora dan fauna yang 

ada di Bayside 

Parkland. 

Sedangkan leaflet 

Bayside Parkland, 

merupakan peta wilayah 

yang dilengkapi dengan 

3 rute alternatif 

perjalanan. Selain itu 

ada informasi mengenai 

kegiatan dan satwa yang 

bisa pengunjung lihat di 

Bayside Parkland. 

Headline 

Menggunakan font 

dekoratif menyerupai 

goresan kuas.  

Menggunakan jenis 

font sans serif dan 

emphasis serta ukuran 

yang berbeda dengan 

body text. Headline 

ditulis dalam bentuk 

perumpamaan, 

pertanyaan, ajakan dan 

juga sapaan. 

Menggunakan jenis font 

sans serif dan emphasis 

serta ukuran yang 

berbeda dengan body 

text. 

Body Text 

Konten disajikan 

dalam bentuk trivia 

dan paragraf singkat. 

Menggunakan jenis 

font sans serif dan 

emphasis untuk kata-

kata kunci. 

Konten dalam signage 

versi lama disajikan 

dalam bentuk narasi 

yang panjang. 

Menggunakan jenis 

font sans serif dan 

headline dengan 

emphasis untuk 

memisahkan setiap 

Konten disajikan dalam 

bentuk narasi yang 

panjang. Penggunaan 

font, warna dan 

emphasis cenderung 

monoton. Secara visual 

terlihat seperti buku 

pelajaran. 
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paragraf.  

Sementara dalam 

signage yang baru, 

kontennya masih 

sama. Perbedaannya, 

terdapat pada 

penggunaan 2 jenis 

font, variasi warna dan 

emphasis serta 

penggunaan kolom 

untuk membedakan 

konten yang ada.  

Warna 

Warna hijau dan coklat 

gelap sebagai 

backgorund dan warna 

putih untuk tulisan. 

Ada juga kombinasi 

warna putih dan hitam. 

Signage versi lama 

menggunakan warna 

putih dan hitam. 

Sementar versi baru, 

menggunakan lebih 

banyak warna. 

Menggunakan warna 

putih dan hitam serta 

hijau dan biru pada 

signage. Sedangkan 

pada leaflet 

menggunakan warna 

biru, kuning dan hitam 

Ilustrasi/Foto 

Menggunakan ilustrasi 

dan foto sebagai 

sarana informasi. 

Menggunakan ilustrasi 

dan foto sebagai 

sarana informasi. 

Menggunakan foto 

sebagai sarana 

informasi. 

 

3.4.2 Observasi Lapangan 

Penulis melakukan observasi terhadap penampilan fisik TWA Angke Kapuk 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada. Secara khusus, penulis 

memperhatikan media informasi yang ada di TWA Angke Kapuk. Secara 

keseluruhan, saat ini TWA Angke Kapuk memiliki logo dan brosur yang berisi 
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profil TWA Angke Kapuk seperti lokasi, fasilitas dan harga. Namun brosur 

tersebut tidak dibagikan kepada pengunjung. Untuk mendapatkannya, pengunjung 

harus meminta kepada petugas yang ada di lapangan. 

 
Gambar 3.17. Berbagai media informasi di TWA Angke Kapuk 

(Dokumentasi Pribadi) 

Selain itu, TWA Angke Kapuk juga memiliki sebuah papan petunjuk arah 

atau peta. Papan ini terletak di pos penjagaan di lapangan parkir dan jumlahnya 

hanya 1. Sehingga keberadaan peta ini kurang efektif dan banyak pengunjung 

yang juga tidak mengerti informasi yang disajikan. Ada juga papan ucapan 

selamat datang yang berada di lapangan parkir tidak jauh dari papan peta. Selain 

berisi ucapan selamat datang, papan ini juga berisi informasi kontak TWA Angke 

Kapuk. Pada awal tahun 2010, TWA Angke Kapuk memiliki papan informasi 

mengenai satwa. Namun papan tersebut sudah rusak dan tidak dipakai lagi 

sehingga sekarang dibutuhkan lagi media informasi yang baru. 

TWA Angke Kapuk juga memiliki sebuah website dan akun jejaring sosial 

berupa twitter dan facebook. Namun informasi yang dapat diperoleh dari media 
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ini sangat minim dan sudah lama tidak diperbaharui. Menurut Bambang Soesilo, 

pengunjung biasanya mendapatkan informasi melalui teman atau kerabat dan 

ulasan pengunjung lainnya di situs internet. 
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